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RESUMO 

Emissividade dos atributos do solo via sensores terrestres e de satélite  

 
A textura e o conteúdo do carbono orgânico (CO) influenciam na resposta 

espectral dos solos. O estudo desses atributos é de grande importância para a 
preservação e o manejo adequado da terra na busca de uma agricultura 
sustentável. O uso de sensores de laboratório e satélites tem se mostrado como 
uma ferramenta no auxílio para o estudo destes, porém a análise dos atributos 
do solo com esses sensores tem focado principalmente nas regiões do espectro 
eletromagnético do visível (Vis), infravermelho próximo (NIR) e infravermelho de 
ondas curtas (SWIR), com poucos estudos no infravermelho médio (MIR). O 
objetivo deste trabalho foi identificar o padrão espectral do solo com diferentes 
granulometrias (areia e argila) e teores de CO utilizando sensores de laboratório 
e satélite na região do MIR, especificamente na faixa do infravermelho termal 
(TIR). O estudo teve uma avaliação qualitativa e quantitativa da argila, CO e das 
frações de areia (fina e grossa). A área de estudo está localizada na região de 
Piracicaba, São Paulo, Brasil. Foram coletadas 150 amostras de solo a uma 
profundidade de 0-20 cm. A textura do solo foi determinada pelo método da 
pipeta e a porcentagem de CO via combustão seca. Dados espectrais em 
refletância e emissividade (Ɛ) foram adquiridos com o sensor Fourier Transform 
Infrared (FT-IR) Alpha (Bruker optics Corporation). Uma imagem “ASTER_05” foi 
adquirida em 15 de julho de 2017 em valores de Ɛ. As amostras foram separadas 
por classes texturais e o comportamento espectral no TIR foi descrito. Os dados 
obtidos pelo sensor de laboratório foram reamostrados para as bandas do sensor 
de satélite. O comportamento entre os espectros de ambos sensores foi 
semelhante e teve correlação significativa com os atributos estudados, 
principalmente para areia. Para os modelos de regressão por mínimos quadrados 
parciais (PLSR), foram utilizadas seis estratégias (MIR, MIR_ASTER, ASTER, 
Termal, Termal IDC e MIR IDC) que consistiram no uso de todas as bandas de 
sensores, ou pela seleção das mesmas que apresentaram as correlações mais 
significativas com cada um dos atributos. Os modelos apresentaram um bom 
desempenho na predição de todos os atributos usando o MIR inteiro. No TIR, o 
modelo para areia total e para as frações fina e grossa foi bom. No caso dos 
modelos criados com os dados do sensor ASTER, não foram tão promissores 
quanto os de laboratório. O uso de bandas específicas ajudou a estimar alguns 
atributos no MIR e no TIR, aumentando o desempenho preditivo melhorando a 
validação dos modelos. Portanto, a discriminação dos atributos do solo com 
sensores de satélite pode ser melhorada com a identificação de bandas 
específicas, como observado nos resultados com sensores de laboratório. 

Palavras-chave: Infravermelho termal (TIR); Análises de imagem de satélite; 
Sensor ASTER; Atributos do solo; Textura do solo; Tamanho da 
partícula; Comportamento espectral 
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ABSTRACT 

Emissivity of soil attributes via terrestrial and satellite sensors 

 
Soil texture and organic carbon (OC) content influence its spectral 

response. The study of these attributes is relevant for the preservation and 
proper management of land in pursuit of a sustainable agriculture. Laboratory 
and satellite sensors have been applied as a useful tool for studying soil 
attributes, but their analysis with these sensors has mainly focused on the visible 
(Vis), near infrared (NIR) and shortwave infrared (SWIR) regions of the 
electromagnetic spectrum, with few studies in the Medium Infrared (MIR). The 
objective of this study was to identify the spectral pattern of soils with different 
granulometry (sand and clay) and OC content using laboratory and satellite 
sensors in the MIR region, specifically in the Thermal Infrared (TIR) range. This 
study had qualitative and quantitative analyses of clay, OC and sand fractions 
(fine and coarse). The study area is located in the region of Piracicaba, São Paulo, 
Brazil. 150 soil samples were collected at a depth of 0-20 cm. Soil texture was 
determined by the pipette method and the percentage of OC via dry combustion. 
Reflectance and emissivity (Ɛ) spectral data were obtained with the Fourier 
Transform Infrared (FT-IR) Alpha sensor (Bruker Optics Corporation). An image 
“ASTER_05” from July 15, 2017 was acquired with values of Ɛ. Samples were 
separated by textural classes and the spectral behavior in the TIR region was 
described. The data obtained by the laboratory sensor were resampled to the 
satellite sensor bands. The behavior between spectra of both sensors was similar 
and had significant correlation with the studied attributes, mainly sand. For the 
partial least squares regression (PLSR) models, six strategies were used (MIR, 
MIR_ASTER, ASTER, Thermal, Thermal IDC and MIR IDC), which consisted in the 
use of all sensors bands, or by the selection of bands that presented the most 
significant correlations with each one of the attributes. Models presented a good 
performance in the prediction of all attributes using the whole MIR. In the TIR, 
models for total sand content and for fine and coarse fractions were good. In the 
case of models created with ASTER sensor data, they were not as promising as 
those with laboratory data. The use of specific bands was useful in estimating 
some attributes in the MIR and TIR, improving the predictive performance and 
validation of models. Therefore, the discrimination of soil attributes with satellite 
sensors can be improved with the identification of specific bands, as observed in 
the results with laboratory sensors. 

Keywords: Thermal infrared (TIR); Satellite image analyses; Soil emissivity; Soil 
attributes; Soil texture; Grain size; Spectral behavior 
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1. INTRODUÇÃO 

O aumento da demanda por alimentos, fibras e energia ocasionado pelo rápido 

crescimento populacional resultou na expansão agrícola global (Foley et al., 2005). Nesse 

sentido, a exploração de recursos naturais, especialmente do solo, aumentou, com poucos  

mecanismos de monitoramento. No entanto, a qualidade do solo é um componente crítico e 

importante na agricultura sustentável (Zalidis et al., 2002; Brussaard et al., 2007). 

De acordo com (Altieri, 2018), a agricultura sustentável é conceituada como um 

modo agrícola que tenta fornecer rendimentos sustentados a longo prazo através do uso de 

tecnologias, onde a estabilidade ecológica e a sustentabilidade dos recursos são de 

importância vital. Portanto, a qualidade do solo desempenha um papel importante na 

sustentabilidade agrícola. E a fertilidade e  qualidade do solo são importantes como variáveis 

de apoio em serviços ecossistêmicos obtidos particularmente de áreas agrícolas (Zhang et 

al., 2007) 

Doran e Parkin (1994) foram os primeiros a propor indicadores de qualidade do 

solo, incluindo textura, profundidade, infiltração de água no solo, conteúdo de água e teor 

de carbono e nitrogênio. O carbono orgânico (CO) influencia na capacidade tampão do pH, 

cor, absorção de calor, armazenamento de nutrientes e água, além de melhorar a estrutura 

e estabilidade dos agregados do solo (Hartemink et al., 2014). De acordo com (Telles et al., 

2004), os estoques de carbono são geralmente maiores em solos com maior teor de argila, já 

que a quantidade de argila é reconhecida como um mecanismo para armazenar matéria 

orgânica em escalas de tempo prolongadas.  

A granulometria, expressa pela textura é um dos atributos físicos mais importantes 

do solo, pois tem a capacidade de influenciar nas propriedades químicas e físicas, como a 

umidade do solo e a temperatura  (Saxton et al., 1986; Lloyd e Taylor, 1994). Assim, o estudo 

quantitativo desses atriubutos é imprescindível para a avaliação da qualidade do solo. 

Os métodos atuais de quantificação de atributos do solo são caros, levam muito 

tempo para obter resultados e geram resíduos danosos ao meio ambiente (Nocita et al., 

2015). Neste contexto, são demandadas ferramentas que possibilitem a determinação dos 

atributos de forma rápida e não onerosa. Uma alternativa afim de facilitar a quantificação de 

atributos do solo é a espectrorradiometria, a qual fornece, ao longo das regiões do espectro 
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eletromagnético do visível ao infravermelho, grande quantidade de informação de forma 

rápida.  

A espectrorradiometria utiliza métodos não destrutivos e livres de qualquer 

reagente químico (Brown et al., 2006). Segundo Sousa Junior et al. (2011), na estimativa de 

atributos químicos e físicos do solo, o uso de sensores terrestres e de satélite gera 

resultados promissores na predição de argila e areia. Há uma ampla diferença no tempo 

total para a obtenção de resultados e a um custo aproximadamente de 50% mais econômico 

do que os métodos químicos tradicionais de analises.  

Nos últimos 40 anos o infravermelho próximo (NIR) e o infravermelho médio (MIR) 

têm mostrado grande desenvolvimento na agricultura. Os trabalhos iniciais com essas 

regiões espectrais foram desenvolvidos a partir de analises da composição de cereais, frutas, 

verduras e carne (Bellon-Maurel e McBratney, 2011). 

O crescente interesse na identificação da melhor região do espectro 

eletromagnético para a predição e quantificação dos diferentes atributos do solo, tem 

aumentado o número de trabalhos. Viscarra Rossel et al. (2006),  Peng et al. (2014) e 

Clairotte et al. (2016) calibraram separadamente o espectro do visível (400 - 700 nm), NIR 

(700 - 2.500 nm), MIR (2.500 - 25.000 nm) e juntaram todas as regiões do espectro para 

predizer alguns atributos como a textura e o carbono orgânico (CO). Os referidos autores, 

obtiveram, na maioria resultados com uma boa acurácia, com valores de 𝑅2 = 0,7, 

aproximadamente. Por outro lado, a predição de argila, areia e carbono apresentaram os 

melhores resultados na região do MIR, 𝑅2= 0,67/ 0,74/ 0,73 respectivamente. 

Dessa forma, o uso de dados espectrais terrestres e de satélite é importante para 

reduzir o tempo, custos e o impacto negativo que a maioria dos reagentes gera no meio 

ambiente em análises tradicionais. Trabalhos sobre o uso da terra têm sido feitos com dados 

de satélite Carlson e Traci Arthur (2000), Weng (2002) e Saadat et al. (2011). Mas pesquisas 

no estado de São Paulo, um dos polos na agricultura no Brasil, relacionadas à determinação 

de atributos do solo a partir de sensores, são raras e necessárias.  

Pesquisas no levantamento de atributos do solo (areia, argila e CO) com dados de 

sensoriamento remoto no MIR, explorando a faixa do infravermelho termal (TIR), têm sido 

pouco aprofundadas apresentando potencial no mapeamento de textura de solos 

principalmente arenosos (Eisele et al., 2012). 
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Neste aspecto, o TIR abrange a faixa espectral de 8.000 a 14.000 nm (dentro da 

faixa do MIR). Nessa região todo corpo com uma temperatura acima do zero absoluto emite 

radiação eletromagnética infravermelha térmica (Jensen, 2014). E a razão entre a energia 

emitida por um material natural e a de um corpo negro ideal com a mesma temperatura é 

conhecido como emissividade (Ɛ). A Ɛ natural da terra está diretamente relacionada com a 

composição do solo, teor de umidade, estrutura do solo, cobertura vegetal e matéria 

orgânica do solo (Salisbury e D’Aria, 1992; Van de Griend e Owe, 1993). 

O estudo da Ɛ do solo começou com a geologia (Kruse, 2002). Segundo esse autor, o 

referido interesse inicial deveu-se aos minerais do grupo dos silicatos, que apresentam 

feições de Ɛ no TIR, permitindo sua identificação.  Algumas pesquisas recentes revelaram o 

potencial desta região para a determinação do teor de areia em áreas degradadas e textura 

do solo (Sawut et al., 2014; Eisele et al., 2015; Wang et al., 2015; Müller et al., 2016). No 

entanto, há poucos relatos de quantificação de atributos com dados de Ɛ, principalmente 

com dados de satélite, que mostrem  valores e feições da Ɛ de objetos presentes em áreas 

agrícolas tropicais (Vicente e Filho, 2010). 

O sensor Aster (Advanced Spaceborne Thermal Emission and Reflection 

Radiometer) possui três sensores diferentes cobrindo as faixas espectrais do visível (VIS), NIR 

e infravermelho de ondas curtas (SWIR). Ele apresenta cinco bandas: B10 (8.125 – 8.475 

nm), B11 (8.475 – 8.825 nm), B12 (8.925 – 9.275 nm), B13 (10.250 – 10.950 nm) e B14 

(10.950 – 11.650 nm) no TIR, tornando-o mais indicado para trabalhos de quantificação de 

atributos do solo. Sua resposta é mais significativa do que outros sensores como por 

exemplo, o Landsat 8 OLI (Operational Land Imager) que dispõe apenas de duas bandas 

nessa região. 

Dessa forma, o sensor ASTER mostra-se importante na avaliação de atributos do 

solo. De fato, não se tem noticia de trabalhos que avaliem o comportamento do espectro na 

região do TIR tanto em laboratório quanto via satélite, variando a textura do solo. Ben-Dor e 

Banin (1995), Janik et al. (1998), Viscarra Rossel et al. (2006) e Sayão e Demattê (2018) 

avaliaram matematicamente, através de modelos de predição, as relações entre os atributos 

e a energia detectada por sensores, mas poucos vêem o comportamento da forma das 

curvas espectrais, quando via satélite no TIR. 

Por outro lado, na faixa do MIR, vários trabalhos avaliam a identificação de 

atributos do solo. Entretanto, também não houve análise qualitativa das curvas espectrais, 
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como o trabalho realizado por Stoner e Baumgardner, (1981), onde os referidos autores 

identificaram cinco tipos de curvas de reflectância do solo de acordo com seu 

comportamento. Assim, há espaço importante na caracterização das curvas espectais nestas 

faixas. 

Desta forma, o objetivo do trabalho foi (1) identificar o padrão espectral do solo 

com diferentes granulometrias (expressas pela textura) e teores de CO utilizando sensores 

de laboratório e satélite na região do MIR, especificamente na faixa do TIR, e (2) construir 

modelos de predição para areia total, areia fina, areia grossa, argila e carbono orgânico 

usando toda a região do MIR e selecionando bandas específicas para cada atributo. Espera-

se que (1) os atributos sejam detectáveis via sensores de laboratório e satélite que operam 

na região do MIR e (2) o comportamento das curvas espectrais mude devido a variação dos 

teores dos atributos nas amostras de terra.  

 

 



19 
 

 

2. MATERIAIS E MÉTODOS 

2.1. Área de estudo 

 A área de estudo está localizada na região de Piracicaba, São Paulo, Brasil. A área 

compreende os municípios de Charqueda, Piracicaba, Rio das Pedras, Saltinho, Mombuca, 

Tiete e Rafard, todos pertencentes a Bacia do rio Tiete (Figura 1a). A classificação climática é 

do tipo Cwa (Köppen), característica de locais com invernos secos e verões chuvosos. Com 

temperaturas médias anuais em torno de 23°C nos meses mais quentes e de 17°C nos meses 

mais frios (Ranzani, 1996).  

A ocupação do uso do solo é centrada na cana de açúcar, pastagem, área urbana, 

floresta remanescente, água, áreas em regeneração, e áreas de preservação permante 

(Barreto et al., 2006). Em 2016, a área cultivada por cana de açúcar e milho foi de 49.000 e 

1.720 hectares, respectivamente (IBGE, 2017).  

Piracicaba pode ser considerada uma região privilegiada em relação a suas classes 

de solos. Segundo Rossi (2017) a área de estudo possui uma variedade de classe de solos 

sendo as principais: Argissolo vermelho (PV), Argissolo vermelho amarelo (PVA), Latossolo 

vermelho (LV), Latossolo vermelho amarelo (LVA), Neossolos fluvicos (RY) e quartzarênicos 

(RQ) (Figura 1a). 

 

2.2. Sensor Landsat, máscara de solo exposto e amostragem de solo 

Uma imagem do satélite Landsat OLI nível 2 do dia 17 de julho de 2017 foi obtida do 

EROS (Earth Resource Observation and Science Center) na interface de pedido ESPA(Science 

Processing Architecture) (https://espa.cr.usgs.gov) da USGS (United States Geological 

Survey). A data foi escolhida devido a quantidade de solo exposto na área de estudo. 

Segundo (Schultz et al., 2016), o calendário agrícola da colheita de cana de açúcar, para 

algumas regiões de São Paulo, ocorre entre os meses de julho e outubro. 

A cena foi escolhida sem cobertura de nuvens. Os dados foram adquiridos em 

bandas de reflectancia corrigidas atmosfericamente (Schmidt et al., 2013). As bandas de 

superfície de reflectancia (SR) são correspondestes a região do VIS-NIR-SWIR: B2 (450-510 

https://espa.cr.usgs.gov/
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nm), B3 (530-590 nm), B4 (640-670 nm), B5 (850-880 nm), B6 (1570-1650 nm) e B7 (2110-

2290 nm).  
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Figura 1. Fluxograma da Metodologia. a) Área de estudo no estado de São Paulo, b) Máscara 
de solo exposto (MSE) e locais de amostragem de diferentes tipos de textura, c) Preparação 
de amostras e obtenção de dados espectrais. 
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A máscara de solo exposto (MSE) foi criada com o propósito de eliminar todos alvos 

diferentes do solo, como água, vegetação, e resíduos de culturas (palha) (Demattê et al., 

2018). Obteve-se o melhor ajuste do NDVI (Normalized Difference Vegetation Index) e do 

NBR2 (Normalized Burn Ratio 2), pois sua combinação é importante para a discriminação de 

solo exposto e, consequentemente,  para a geração da MSE (Demattê et al., 2018; Rogge et 

al., 2018) (Figura 1b). 

A MSE apresentou diferentes tonalidades de cor magenta o que permitiu identificar 

visualmente as diferenças de solo (Figura 1b). De acordo com Demattê et al. (2018) a 

composição de bandas 5-4-3 contém  variações espectrais características de solo, porque 

estão localizadas nas região do vermelho e infravermelho. Demattê et al. (2016, 2018) 

apontaram que áreas mais roxas, ou seja, mais escuras correspondem a solos com texturas 

mais argilosas, enquanto as menos escuras são  características de solos com textura média e 

as mais claras indicam solos mais rasos, arenosos e com uma maior reflectância do que os 

outros. 

A partir da MSE foram selecionados 150 pontos amostrais, definidos segundo a 

altitude e o tipo de solo, ou seja, foi observada a maior variação espectral da área de estudo 

e também a quantidade de solo exposto presente na imagem. A diferença de cor da MSE 

ajudou na seleçao de locais com diferentes texturas do solo. A máscara foi fundamental na 

identificação de áreas com solo exposto difíceis de determinar com a imagem ASTER, pois 

devido à falta de bandas na região do visível desta, não foi possível fazer uma composição 

falsa ou de cor verdadeira que permitisse pelo menos destacar regiões do solo exposto. 

 

2.3. Sensor Aster, dados de emissividade 

O produto ASTER de Nível 2 “AST_05” do dia 15/07/2017 foi pedido na plataforma 

EDS (Earth Data Search) da NASA (National Aeronautics and Space Administration). A 

imagem foi obtida em valores de emissividade (Gillespie et al., 1998) com 90 metros de 

resolução espacial, e a correção atmosférica foi baseada no código MODTRAN (Palluconi et 

al., 1999). 

Como o Aster apresenta uma menor resolução espectral em relação ao Landsat, 

espectros de palha da área de estudo e de alguns minerais comuns nos solos da região 

foram adquiridos em laboratório para a melhor avaliação do pixel da imagem. Foram 
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extraídos os valores de emissividade dos pontos amostrais utilizando a ferramenta “Extract 

multivalues to point” do ArcGis 10.3. 

 

2.4. Coleta e análise de amostras 

Em campo, as amostras foram coletadas na camada 0-20 cm com trado holandês 

entre os meses de novembro de 2017 e fevereiro de 2018. Foi feita a relação entre a textura 

nos locais de amostragem e a MSE (Figura 1b). Depois as amostras foram secas à 

temperatura ambiente por um período de aproximadamente 2 meses. Para a análise 

granulométrica foi usado o método da pipeta (Camargo et al., 2009). A matéria orgânica foi 

determinada pelo método de Walkley e Black, (1934). A porcentagem de CO foi calculada 

utilizando o fator de Van Bemmelen 1.724 (Figura 1c). 

SILVA et al. (1999) apontam que o método de Walkley e Black adotado pelos 

laboratórios do Brasil subestima os teores de matéria orgânica do solo, principalmente em 

Latossolos.  Outros estudos mostraram que o uso de métodos para determinaçao de 

carbono por via úmida apresentam erros maiores na precisão. Isso indica que métodos via 

combustão são mais exatos, econômicos, e com visão critica ambiental por não usar 

reagentes ácidos e gerar resíduos altamente perigosos (Segnini et al., 2008; Eyherabide et 

al., 2014). Desta forma, fez-se a determinação do CO por combustão seca e esses dados 

foram correlacionados com os de Walkley e Black. Foram selecionadas 14 amostras com 

diferentes texturas contendo valores de CO determinados com Walkley e Black distribuídos 

entre os valores máximos e mínimos para análise via combustão seca. Foi utilizado o 

equipamento TruSpec CN (LECO, 2008) e a combustão foi feita a 950°C utilizando oxigênio 

de alta pureza (99.9%). 

 

2.5. Análises de reflectância e emissividade em laboratório e avaliação espectral 

qualitativa 

Para a obtenção dos dados de reflêctancia no MIR (2.500 a 16.600 nm), as amostras 

foram moídas e peneiradas a 0.149 mm e foi utilizado o espectroradiômetro Fourier 

Transform Infrared (FT-IR) Alpha (Bruker optics Corporation, Billerica, MA 01821, USA) 

equipado com o acessório (DRIFT) (Figura 1c). O sensor utiliza um laser de HeNe como fonte 
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de luz posicionada internamente, possui um divisor de feixe KBr que permite grande 

amplitude de radiação incidente sobre a amostra. Os espectros foram adquiridos com 

resolução espectral de 2 cm-1 com 32 leituras a cada segundo por espectro. O sensor foi 

calibrado a cada leitura utilizando uma placa de ouro.  

Os sensores de satélite medem a emissão da terra em (emitância) no MIR, no 

entanto, o sensor de laboratório utilizado forneceu os valores em fator de refletância (Figura 

1d). É importante ressaltar que no MIR a radiação eletromagnética absorvida é direcionada 

aos processos vibracionais das moléculas dos grupos funcionais dos elementos constituintes 

do solo  (Janik et al., 1998; Jensen, 2014). Ou seja, nessa região do espectro 

eletromagnético, os valores de absorção característicos da composição das amostras são 

estudados. 

Na faixa do TIR as vibrações fundamentais (primárias) que ocorrem são mais fortes 

do que no resto do MIR (vibrações secundárias) (Figura 1d). Essas vibrações são causadas 

principalmente pelo estiramento do SI-O, que é caracterizado pelo intenso contraste 

espectral nas bandas de Reststrahlen (Salisbury e D’Aria, 1992). Nesta mesma região, devido 

ao alto coeficiente de absorção das amostras e as fortes vibrações a reflectância é maior 

(Salisbury et al., 1988) (Figura 1d).  Assim na região do TIR obtida em laboratório a Ɛ foi 

determinada através da lei de Kirchhoff`s  (Salisbury et al., 1994), Ɛ = (1 − R), onde Ɛ é 

emissividade e R reflectância dada pelo sensor em porcentagem. 

Os espectros foram separados em grupos de acordo com as classes texturais dos 

solos (arenoso, médio arenoso, médio argiloso, e argiloso) (Santos et al., 2013). Para a 

análise qualitativa, foi considerada toda a região do MIR, e a simulação das bandas do sensor 

ASTER, foi calculada com a ferramenta “filtros de convolução” do ENVI (Enviroment for 

Visualizing Images). Esta reamostragem permitiu a comparação entre dados do sensor de 

laboratório e dados do satélite para avaliação da qualidade da imagem ASTER. 

A análise de componentes principais (ACP) (Naes et al., 2002). Foi utilizada para 

avaliar o comportamento das amostras quanto a textura e correlacionou-se com a resposta 

espectral dos dados de granulometria e CO.  
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2.6. Estratégias para quantificação dos atributos do solo 

Uma série de estratégias foi aplicada para testar e avaliar o melhor modelo para a 

quantificação dos atributos do solo, utilizando regressão por mínimos quadrados parciais  

(PLSR). 

 MIR: O método aplicado consistiu em medidas de reflectância obtidas a 

partir do sensor FT-IR para todas as amostras. Neste experimento a região 

de 2.500 a 16.000 nm foi considerada, com um total de 3.334 bandas. 

 MIR_ASTER: Foram simuladas as 5 bandas do TIR do sensor ASTER com 

dados do FT-IR. A reamostragem é equivalente a utilizar os dados do sensor 

de satélite corrigidos atmosfericamente, ou seja, sem efeitos de absorção ou 

espalhamento da atmosfera. 

 ASTER: Os valores de Ɛ foram extraídos das 5 imagens do produto AST_05 

correspondentes às bandas do TIR.  

 Termal: Foram utilizados os valores de Ɛ adquiridos com o sensor de 

laboratório, para toda a região do TIR, com um total de 528 bandas. 

  Índices de correlação termal (Termal IDC): A partir da análise de correlação 

de toda a região do termal e os atributos do solo, foram escolhidas as 

bandas com as correlações mais altas. 

 Índices de correlação MIR (MIR IDC): Foram utilizados os canais de toda a 

região do MIR que apresentaram maior correlação com os atributos de 

solos. 

 

2.6.1. Regressão por mínimos quadrados parciais (PLSR) 

O PLSR é uma técnica com capacidade para lidar com dados que contém um grande 

número de variáveis preditoras e que podem ter uma alta colinearidade (Viscarra Rossel et 

al., 2006; Viscarra Rossel, 2007; Stenberg et al., 2010). 

Os modelos foram desenvolvidos no software The Unscrambler 9.7 (CAMO Inc, 

Norway), calibrados com o 70% da densidade amostral e validados com os 30% restantes. 

Sua qualidade foi avaliada pelo coeficiente de determinação (R2) (Equação 1), raiz do erro 
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quadrático médio (RMSE) (Equação 2), e a razão de desempenho para intervalo interquartil 

(RPIQ) (Bellon-Maurel et al., 2010) (Equação 3),  

 

R2 =  ∑ (Ϋi − Ȳ)2n
i=1 / ∑ (Yi − Ȳ)2n

i=1                   (1) 

RMSE=√
1

n
∑ (Ϋi − Yi)2n

i=1                                         (2) 

RPIQ = IQ/RMSE                                                      (3 

Sendo "Ϋ" é o valor predito, "Y" é o valor observado, "Ȳ” é a média dos valores observados, 

“n” é o numero de amostras (i variando até n), e “IQ” é a diferença entre o quartil do valor 

abaixo do 75% das amostras e o quartil do valor abaixo do 25% das amostras. 
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3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

3.1. Análise descritiva dos atributos do solo da região 

Devido à alta diversidade de classes de solos presentes na região, os atributos do 

solo têm grande variação na área de estudo, principalmente em suas características 

texturais (Tabela 1). No entanto, prevalece a textura arenosa evidenciada pelas médias das 

porcentagens de areia, silte e argila.  

Tabela 1. Estatistica descritiva dos atributos de solo por classe textural da região de 
Piracicaba, São Paulo, Brasil. 

Parâmetros 
Mínimo Média Mediana Máximo  

Desvio padrão 
(DP) 

Coeficiente de 
variação (CV) 

                 %  

 
Arenoso       n=60 

Areia total 22.9 76.25 80.7 94.2 13.75 18.04 

Areia fina 18.2 47.33 48.3 79 13.74 29.04 

Areia grossa 2.4 28.93 28.9 72.3 16.63 57.49 

Argila 3.3 9.43 9.1 14.4 3.03 32.1 

Silte 0.8 14.31 8.8 65.5 12.81 89.58 

Carbonoa  0.35 0.7 0.63 1.38 0.22 32.22 

 
Argiloso       n=44 

Areia total 8.1 28.32 27.4 59.6 9.78 34.55 

Areia fina 4.8 17.99 16.9 37.6 7.09 39.43 

Areia grossa 0.9 10.34 9.4 22 4.31 41.78 

Argila 35.2 43.34 42.8 59.2 6.23 14.39 

Silte 4.7 28.34 27.6 53.2 11.21 39.58 

Carbonoa  0.57 1.26 1.32 1.86 0.3 23.68 

 
Médio arenoso      n=28 

Areia total 31.2 53.66 47.95 81.4 16.52 30.78 

Areia fina 19.2 33.76 32.1 56 9.65 28.59 

Areia grossa 5.4 19.9 16.05 48.8 11.84 59.53 

Argila 15 19.35 19.05 24.5 2.99 15.44 

Silte 3.6 26.99 32.8 51.1 15.25 56.51 

Carbonoa  0.33 0.95 0.96 1.72 0.33 35.35 

 
Médio argiloso      n=18 

Areia total 21.1 39.52 35.1 60.7 13.3 33.66 

Areia fina 8.1 21.81 20.35 38 10.06 46.16 

Areia grossa 4.9 17.71 18.85 36.6 7.43 41.96 

Argila 25 30.67 32.1 34.6 3.25 10.61 

Silte 12.9 29.81 30.8 46.9 11.69 39.22 

Carbonoa  0.51 1.01 0.91 1.63 0.32 31.91 
   

a
 Carbono orgânico 
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No triângulo textural também é possível observar que a distribuição dos pontos 

cobre a maioria das classes, no entanto, existem poucas amostras muito argilosas e siltosas 

(Figura 2a). Uma nuvem de amostras foi agrupada entre os grupos de muito, médio arenoso, 

e outra foi observada no grupo argiloso, o que corresponde a características granulometricas 

de solos quartzosos como os Neossolos, Argissolos Vermelho, e Argissolos Vermelho-

Amarelo, correspondentes aos mapas pedológicos descritos por (Rossi, 2017). 

Em relação ao CO, os solos amostrados apresentaram um conteúdo relativamente 

baixo com o menor coeficiente de variação (CV) na classe de textura argiloso, indicando sua 

menor heterogeneidade (Tabela 1). O modelo de carbono construído com dados do 

equipamento LECO apresentou correlação com dados de combustão úmida de 0,95 na 

calibração e de 0,85 na validação indicando similaridade entre os métodos de determinação. 

 

Figura 2. a) Triângulo textural das amostras (Embrapa, 2013), b) scores da análise de 
componentes principais e c) loadings de análise de componentes principais. 
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(SILVA et al., 1999) relatam problemas de subestimação dos valores de CO medidos 

pelo método Walkley e Black, comparados com os obtidos pelo método de análise 

elementar. Esses autores justificam esse fato devido a problemas operacionais nas análises 

do procedimento de Walkley e Black relacionadas ao ajuste de reagentes segundo a variação 

de solos com altos ou baixos teores de carbono no caso solos minerais. No entanto, para as 

amostras avaliadas esse problema não foi encontrado, certamente devido aos baixos 

conteúdos e variações de CO (Tabela 1).  

 

3.2. Infravermelho Médio (MIR) e região do Termal (TIR) 

As diferentes texturas do solo resultaram em comportamentos espectrais distintos 

na região do MIR. Os grupos texturais apresentaram diferenças entre os espectros ao longo 

do MIR (Figura 3). Os grupos texturais avaliados no estudo (arenoso, médio arenoso, médio 

argiloso e argiloso) apresentaram comportamento semelhante nas faixas de absorção 

correspondentes ao grupo O-H dos minerais de argila (Figura 3a). Porém, o grupo argiloso 

apresentou um deslocamento próximo a  2.705 nm devido a presença de caulinita 

(Madejova, 2003). As concentrações de areia total, areia fina, areia grossa, CO e argila 

apresentaram correlações médias positivas e negativas (r: 0,62; 0,33; 0,67; -0,48 e -0,68) 

respectivamente (Figura 3a). 

As fortes vibrações de estiramento do grupo O-H formam uma faixa larga de água 

próxima a 2.941 nm estendendo-se aproximadamente até 3.124 nm, devido a pequenas 

quantidades de água líquida em inclusões fluidas (Salisbury et al., 1987a). Essa região 

apresentou correlação positiva no teor de areia, com maior intensidade na fração de areia 

grossa (r médio: 0,76) (Figura 3a). O grupo arenoso tem uma absorção intensa em 2.884 nm. 

Nesta banda, segundo Salisbury et al. (1987b), estão presentes características agudas de 

quartzo, sobrepostas na faixa de água, essas características são observadas com maiores 

detalhes em tamanhos de partículas maiores.  

Embora o teor de CO das amostras analisadas não tenha sido alto, sua presença foi 

observada em 3.429 e 3.508 nm (Figura 3a). Estas absorções são típicas em modos de 

estiramento de grupos alquil-CH2 comuns em matéria orgânica (Janik et al., 2007). Em 

relação a essas bandas de absorção, o teor de CO apresentou correlação negativa  de -0,58 e 

-0,59 respectivamente. O grupo argiloso também apresentou correlação negativa (r: -0,69 e -
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0,69) nos mesmos comprimentos de onda, mostrando forte associação com o  teor de CO 

desse grupo. 

As bandas da região espectral compreendidas entre 5.000 e 6.670 nm podem ser 

ambíguas, pois pode haver sobreposição de componentes orgânicos, como carboxilato, 

amida e outros com ligações de CH, C, O e CO e os minerais comuns de silicato de quartzo e 

caulinita (Stuart, 2004; McDowell et al., 2012). Nessa faixa, os coeficientes de correlação 

variaram de acordo com o atributo do solo estudado (Figura 3a). Salisbury et al. (1988) 

encontrou nessa região a dominância de algumas bandas fundamentais de alongamento de 

Si-O presentes no quartzo, notando que elas se tornaram mais agudas, algumas dessas 

absorções são próximas a 5.000, 5.400, 5.550, 5.570 e 6.540 nm. A feição espectral do grupo 

arenoso tem a menor reflectância em comparação com as outras três curvas (argiloso, 

médio argiloso e médio arenoso) devido às bandas de absorção do quartzo (Figura 3a). 

Na região do termal (8.000 - 14.000 nm) ocorre um processo de espalhamento de 

superfície, ou seja, a reflectância dos minerais do solo é refletida sem penetração (Salisbury 

et al., 1987b). Nesta região os valores máximos de reflectância indicam valores mínimos de 

Ɛ, e vice-versa (Figura 3c).  De 8.000 a 9.500 nm há uma forte vibração assimétrica do Si-O-Si 

presente no quartzo, com a formação de dois picos típicos do mineral. O grupo arenoso 

apresentou os picos com maior reflectância e o grupo argiloso os de menor reflectância. 

O segundo pico formado pelo quartzo, no grupo argiloso, não é tão pronunciado 

quanto o primeiro e os picos dos demais grupos texturais. Isso se deve à sua maior mistura 

espectral, ou seja, quanto menor é a mistura de minerais que atuam como um filtro nas 

bandas de Restrahlen do quartzo, maior é o contraste espectral nesse comprimento de onda 

(Thomson e Salisbury, 1993) (Figura 3b e 3c). Os coeficientes de correlação na região TIR 

para os teores de areia total, fina e grossa apresentaram r médio: 0,67; 0,44 e 0,61 

respectivamente. No caso do CO e argila as correlações foram de -0,44 e -0,68 

respectivamente. Estes resultados demonstram a importância da areia nesta região e a 

influência dos argilominerais na resposta espectral do quartzo. 

A análise do comportamento espectral de toda a região do infravermelho médio, 

incluindo a região do termal, permitiu determinar quais regiões eram mais significativas na 

construção de modelos de quantificação (Figura 4).  
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Figura 3. Grupos texturais no infravermelho médio (MIR). a) Regiões de absorção no MIR e matriz de correlação entre atributos do solo e 
valores de reflectância (5 % de significância), b) Região termal em reflectância e c) Região termal em emissividade e localização das bandas do 
sensor ASTER: B10 (8.125 – 8.475 nm), B11 (8.475 – 8.825 nm), B12 (8.925 – 9.275 nm), B13 (10.250 – 10.950 nm), e B14 (10.950 – 11.650 nm). 
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Figura 4.  Bandas em nm escolhidas para a geração dos modelos de índices de correlação 
(Termal IDC e MIR IDC). a) bandas no infravermelho médio para o atributo areia, b) bandas 
no termal para o atributo areia, c) bandas no infravermelho médio para o atributo CO, d) 
bandas no termal para o atributo CO, e) bandas no infravermelho médio para o atributo 
argila e f) bandas no termal para o atributo argila. 

 

3.3. Textura do solo por análise de componentes principais (ACP) 

A ACP foi feita com todo o conjunto de amostras utilizando a resposta espectral de 

2.500 a 16.000 nm. Através da ACP é possível afirmar que a reflectância auxiliou na 

separação dos grupos texturais arenoso, argiloso e de textura média (Figura 2b). A separação 

desses grupos comprova a qualidade dos dados de reflectância na identificação das classes 

texturais. A componente principal 1 foi dominada provavelmente pela resposta de grupos 
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minerais como silicatos e a componente 2 pela resposta do quartzo muito presentes em 

solos arenosos (Figura 2b e 2c). 

 

3.4. Dados e padrões de curvas de emissividade na área de estudo 

A resolução espacial de 90 metros do sensor ASTER ocasionou mistura de dados 

espectrais de diferentes objetos em um mesmo pixel. No entanto, foi possível observar 

semelhanças entre o comportamento espectral fornecido pelo sensor de laboratório e de 

satélite. As áreas arenosas, destacadas na imagen ASTER em cor amarela, apresentaram 

valor de Ɛ menor que as argilosas (Figura 5a). 

De acordo com Mira et al. (2010) há um aumento na Ɛ dos solos à medida que 

aumenta a umidade. Na faixa espectral de 8.000 a 9.000 nm, os solos com maior conteúdo 

de quartzo e tamanho de partícula apresentam emissividades baixas e reflectâncias máximas 

(Salisbury et al., 1988; Salisbury e D’Aria, 1992). Locais distintos ou com pouco conteúdo de 

areia foram observados no campo e apresentaram os maiores valores de Ɛ com pouca 

variação na mesma (Figura 5a). Isso ocorreu porque em locais com presença de vegetação e 

solos mais argilosos, o nível de umidade é geralmente mais alto e sua perda é dada em 

menores proporções. 

Como as imagens do sensor ASTER foram adquiridas apenas na região do 

infravermelho termal, a utilização dos dados simulados pelo sensor de laboratório foi 

essencial para a identificação de objetos na cena. Foi possível distinguir três padrões de 

curvas (solo, palha, e mistura de vegetação e minerais) que se repetiam na imagem em 

locais com características similares. Essas curvas obtidas na imagem foram semelhantes à do 

sensor de laboratório (Figura 5b e 5c).  Estes resultados concordam com Salisbury e D’Aria, 

(1992), que afirmam que na região espectral mencionada amostras com muito quartzo 

apresentam valores elevados de reflectância. O comportamento espectral do solo, 

considerando as bandas 10 e 11, apresentou reflectância elevada e Ɛ baixa (Figura 5b e 5c). 
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Figura 5. a) Imagem de emissividade do sensor ASTER, b) Emissividade extraída da imagem 
da Figura 5a, e c) Emissividade obtida em laboratório, simulada para as bandas do sensor 
ASTER: B10 (8.125 – 8.475 nm), B11 (8.475 – 8.825 nm), B12 (8.925 – 9.275 nm), B13 (10.250 
– 10.950 nm), e B14 (10.950 – 11.650 nm). 

 

A palha de cana em seu espectro mostrou o menor valor de Ɛ entre as bandas 13 e 

14 (Figura 5b e 5c). De acordo com Elvidge (1988) e Ullah et al. (2012) plantas secas ou em 

processo de senescência possuem características espectrais de celulose na região do TIR 

entre 10.000 e 13.000 nm (informações contidas nas bandas 13 e 14 do sensor ASTER) e uma 
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região de menor reflectância entre 8.500 e 9.000 nm (informações contidas nas bandas 11 e 

12 do sensor ASTER). Como a Ɛ e a reflectância apresentaram comportamentos inversos, os 

resultados obtidos estão de acordo com os encontrados por esses autores. Observando a 

curva extraída do sensor de satélite, observa-se um elevamento na banda 14 o que pode ser 

explicado pela mistura espectral de objetos devido ao tamanho do pixel (Figura 5b). 

Um último padrão de curva com forma de "V" foi encontrado na imagem sendo um 

tipo de curva diferente do formato do solo e da palha. Sabendo da alta probabilidade da 

mistura espectral na imagem, verificou-se que combinando os valores de Ɛ do solo, 

vegetação e alguns minerais (quartzo, caulinita, calcita, wollastonita) comuns em solos, o 

formato da curva se assemelhava muito ao encontrado na imagem do satélite (Figura 5b e 

5c). 

 

3.5. Comportamento da emissividade em função dos atributos do solo 

A assinatura espectral dos solos nas faixas do Vis-NIR-SWIR é determinada por seus 

atributos, tais como: teor de matéria orgânica, composição química, umidade e textura do 

solo (Ben-dor et al., 1999; Meneses e Madeira Netto, 2001). Da mesma forma que tais 

autores realizaram a analise nestas faixas, o mesmo foi realizado na faixa do TIR. Neste caso, 

o comportamento da Ɛ foi analisado nas bandas do ASTER e identificado variando-se as 

classes texturais do solo (Figura 6). 

Os maiores valores de emissividade foram obtidos no sensor de laboratório (Figura 

6a). Segundo Salisbury e Eastes (1985), o tamanho da partícula influencia diretamente na 

intensidade da resposta espectral de uma amostra. Em partículas mais finas a reflectância é 

menor do que nas de maior diâmetro. Sendo a Ɛ o inverso da reflectância, as partículas com 

menor diâmetro apresentaram maior Ɛ (Figura 6a), concordando os citados autores. 

A resposta do sensor de satélite acompanhou os resultados laboratoriais (Figura  6b). 

As amostras com maior teor de argila mostraram Ɛ mais alta que aquelas com mais 

concentração de areia. Houve maior similaridade em respostas do sensor de laboratório e de 

satélite entre os grupos mais opostos (arenoso e argiloso) do que nos de textura média, o 

que significa que a sensibilidade do sensor de satélite para diferenciar texturas médias pode 

ser confusa. A região do termal apresenta informações que estão diretamente relacionadas 
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à mineralogia do quartzo (Salisbury e D’Aria, 1992). Como esse mineral está presente em 

maior concentração na fração areia, esse atributo apresentou correlação significativa com as 

bandas do sensor ASTER (Tabela 2). O CO obteve baixo valor de correlação.  

As curvas espectrais das amostras mais argilosas mostraram uma queda entre as 

bandas 13 e 14, enquanto os grupos arenosos  permaneceram quase como uma linha reta. A 

diferença de Ɛ entre as bandas 12 e 13 permitiu diferenciar as classes texturais (Figura  6a). 

Além disso, foi observada uma diferença angular (θ) entre as classes texturais, formada pelas 

bandas 12, 13 e 14. O agrupamento mais arenoso apresentou a formação de um ângulo 

maior do que o agrupamento argiloso, mostrando uma seqüência clara juntamente com as 

classes de textura média. 

A  Ɛ das amostras com maior teor de areia foi menor entre as bandas 10 e 11, o que 

mostra a exposição do quartzo em um comprimento de onda muito curto (bandas de 

reststrahlen) mencionado por (Salisbury e Wald, 1992) (Figura 6a e 6b). 

 

Figura 6.  Medianas da emissividade das amostras classificadas pela sua textura, a) Dados do 
FT-IR, b) Dados das bandas do ASTER: B10 (8.125 – 8.475 nm), B11 (8.475 – 8.825 nm), B12 
(8.925 – 9.275 nm), B13 (10.250 – 10.950 nm), e B14 (10.950 – 11.650 nm). 
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Em cada classe textural (arenoso, argiloso, médio arenoso e médio argiloso) foi 

feita uma subclassificação de acordo com o teor de areia total, areia fina, areia grossa, argila 

e CO, com o objetivo de avaliar o comportamento da Ɛ (Figura 7). Os resultados revelam que 

o comportamento espectral não é determinado apenas pela textura, mas influenciado pelas 

variáveis em consideração. A subclassificação dos grupos texturais mostrou que as amostras 

com pouca areia (total, fina e grossa) e muita argila apresentaram os maiores valores de Ɛ 

(Figura 7a, 7b, 7c e 7d), e as amostras com muita areia (total, fina e grossa) e pouca argila 

apresentaram os menores valores, em todas as classes. 

 

Tabela 2. Correlação entre as bandas do sensor ASTER e atributos do solo 

 

 Laboratórioa B10 B11 B12 B13 B14 

Areia total -0.78 -0.78 -0.77 -0.63 -0.53 

Areia fina -0.64 -0.62 -0.60 -0.33 -0.22 

Areia grossa -0.57 -0.59 -0.60 -0.67 -0.64 

CO 0.44 0.42 0.45 0.47 0.44 

Argila 0.74 0.72 0.74 0.69 0.62 

 Satéliteb B10 B11 B12 B13 B14 

Areia total -0.52 -0.54 -0.53 -0.42 -0.12 

Areia fina -0.43 -0.43 -0.45 -0.33 -0.16 

Areia grossa -0.37 -0.41 -0.37 -0.33 -0.01 

CO 0.27 0.27 0.33 0.28 0.07 

Argila 0.46 0.47 0.48 0.38 0.16 
a
Dados de emissividade medidos em laboratório com o sensor FT-IR Alpha e reamostrados para as bandas do 

sensor ASTER, 
b
 Dados de emissividade da imagem ASTER do dia 15/07/2017. 

 

A resposta espectral para o CO não foi positiva (Figura 7a, 7b, 7c e 7d). Era 

esperado que para amostras com pouco CO seriam observadas menores emissividades, 

enquanto as com altos teores mostrariam valores mais altos. É muito provável que o 

resultado tenha sido afetado por duas razões, a primeira é que as principais absorções na 

região do TIR são de sílica (quartzo), e a matéria orgânica apresenta seus principais picos nas 

bandas 3.422 e 3.500 nm (Janik et al., 2007). A segunda é que toda a população apresenta 

baixos valores de CO impossibilitando a observação na mudança espectral pela maior 

variação de CO (Tabela 1). 
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Figura 7.  Subclassificação de dados de Ɛ pelo teor de areia, argila e CO dentro dos grupos a) 

Arenoso, b) Argiloso, c) Médio Arenoso e d) Médio Argiloso. 

 

Ao considerar as diferenças na concentração de argila, a inflexão  entre as bandas 

13 e 14 nos grupos argilosos e médio argilosos foram maiores que as demais, a diferença de 

Ɛ entre as bandas 12 e 13 foi maior nos grupos arenosos, e a forte resposta do quartzo nas 

bandas 10 e 11 gerou valores baixos na Ɛ (Figura  7a e 7c). 

 

3.6. Modelos de regressão por mínimos quadrados parciais (PLSR) 

A precisão dos modelos de calibração e validação mostrou o potencial de predição 

em toda a região do MIR e TIR, que variou com o atributo específico do solo a ser 
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determinado (Tabela 3). Os modelos PLSR para predizer areia total e fina tiveram um bom 

desempenho, com altos valores de R2 (Termal/ Termal IDC / MIR IDC) e baixo RMSE na 

validação (Tabela 3). Os altos valores de RPIQ para as estratégias Termal/ Termal IDC / MIR 

IDC foram outra indicação da qualidade dos modelos (Figura 8). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 8. Valores de areia total e areia fina  medidos e preditos  para o conjunto de validação 
das estrategias a) Termal para areia total, b) Termal IDC para areia total, c) MIR IDC para 
areia total, d) Termal para areia fina, e) Termal IDC para areia fina e f) MIR IDC para areia 
fina. 

 

Quanto à fração areia grossa, o melhor modelo obtido foi utilizando toda a região 

do termal, com valor de R2 de 0,57 e RMSE de 9,24 (Tabela 3). Para argila, as mais 

significativas foram as estratégias Termal IDC e MIR IDC, com valores de R2 de 0,82 e 0,91 e 

RMSE de 16,90 e 4,77 respectivamente. Os modelos construídos para CO mostraram um 

comportamento melhor em toda a região do MIR usando a estratégia MIR IDC com valor de 

R2 de 0,91 e RMSE 4,77. 

Os resultados gerados a partir dos dados de reflectância do FT-IR mostraram valor 

de R2  para areia de 0,77, para argila de 0,91 e CO de 0,58. Minasny et al. (2009) relataram 
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modelos de predição em três locais diferentes na Austrália com valores  de R2 para areia de  

0,79, para argila de 0,86 e para CO de 0,92 na mesma região espectral (Tabela 3). Os valores 

de RMSE desses autores foram inferiores aos obtidos neste estudo. É importante observar 

que essa diferença pode ser influenciada pelos dados utilizados na construção dos modelos 

que não tiveram nenhum tipo de pré-processamento. 

Rossel et al. (2006) desenvolveram modelos com espectrorradiômetros (sensores 

de laboratório) para a quantificação de atributos do solo aplicando PLSR com validação 

cruzada. Os valores obtidos de R2 para argila, areia e CO foram de 0,67, 0,74 e 0,73 e valores 

RMSE de 1,74  , 2,61 e 0,15 dag kg-1 , respectivamente. 

McDowell et al. (2012) utilizaram o método de Random Forest e pré-processamento 

da primeira derivada de Savitzky-Golay para o carbono total, alcançando valores de R2 de 

0,96 e RMSE de 2,28 %. Por outro lado, Sawut et al. (2014) utilizando a região do TIR 

obtiveram em regiões áridas para areia um valor de R2 de 0,86 e um erro padrão (SE) de 

2,69. 

Na reamostragem de bandas de satélite (estratégia MIR_ASTER) com dados de 

sensores de laboratório obtiveram-se os melhores resultados com valores de R2 de 0,53 e 

0,66 e valores de RMSE de 17,31 e 9,24% para areia total e argila (Tabela 3). (Eisele et al., 

2015) reamostraram dados da região do TIR para as cinco bandas do sensor ASTER, e 

atingiram  valores de R2 de 0,75, 0,72 e 0,38 em modelos de predição para areia, argila e CO. 

Em relação ao carbono, o valor de R2 foi semelhante ao deste trabalho (Tabela 3). Nanni e 

Demattê (2006) e Breunig et al. (2008) também obtiveram valores semelhantes aos obtidos 

neste estudo, utilizando o sensor landsat e ASTER respectivamente em cada estudo. 
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Tabela 3. Resultados de calibração e validação de modelos de regressão de mínimos quadrados 
parciais PLSR para a predição de atributos do solo: areia total, areia fina, areia grossa, CO, e argila. 

 

Estratégia Calibração  Validação 

RMSEa RPIQb 𝐑𝟐 RMSEa RPIQb         𝐑𝟐 

 Areia Total      

MIR 7.46 4.03 0.91 25.01 1.16 0.77 

MIR_ASTER 14.55 2.06 0.67 17.31 1.74 0.53 

ASTER 20.6 1.46 0.33 20.02 1.50 0.33 
Termal 9.64 3.10 0.85 12.9 2.33 0.71 

Termal IDC 9.74 3.09 0.85 14.98 2.00 0.69 

MIR IDC 7.62 3.95 0.91 13.40 2.24 0.79 
 Areia Fina       

MIR 8.63 2.58 0.74  21.20 1.10 0.68 

MIR_ASTER 10.31 2.16 0.63  12.90 1.72 0.43 

ASTER 15.1 1.61 0.19  15.53 1.56 0.16 

Termal 8.18 2.72 0.77  11.97 1.86 0.57 

Termal IDC 8.72 2.55 0.74  10.41 2.14 0.64 

MIR IDC 8.7 2.80 0.74  10.99 2.21 0.59 

 Areia Grosa       

MIR 7.76 1.69 0.73  10.68 1.23 0.4 

MIR_ASTER 9.93 1.32 0.57  10.78 1.22 0.4 

ASTER 12.6 1.04 0.31  12.84 1.02 0.14 

Termal 7.70 1.87 0.74  9.24 1.42 0.56 

Termal IDC 11.3 1.16 0.44  11.93 1.10 0.23 
MIR IDC 7.26 1.81 0.77  12.34 1.06 0.4 

 Carbono        

MIR 0.22 2.4 0.66  0.56 0.94 0.58 

MIR_ASTER 0.32 1.65 0.28  0.24 2.15 0.37 

ASTER 0.35 1.50 0.17  0.30 1.74 0.13 

Termal IDC 0.25 2.11 0.58  0.71 0.74 0.51 

MIR IDC 0.16 3.30 0.81  0.17 3.1 0.77 

 Argila       

MIR 5.19 5.60 0.89  19.58 1.49 0.91 

MIR_ASTER 8.79 3.31 0.67  9.24 3.14 0.66 

ASTER 13.38 2.17 0.25  14.2 2.04 0.18 

Termal IDC 6.35 4.58 0.84  16.90 1.71 0.82 

MIR IDC 4.86 5.98 0.9  
 

4.77 6.1 0.91 

a
 Raiz do erro quadrático médio (%) e b Razão de desempenho para intervalo interquartil. 
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Com a diferença de emissividade entre as bandas 12 e 13 observadas pelos grupos 

de textura, a normalização dessas bandas foi aplicada para discriminar solos com altos e 

baixos valores de emissividade. 

Vaughan et al. (2005) e Vicente e Filho (2010) apontaram que a banda 13 do ASTER, 

centrada em 10.660 nm, cobre uma região de alta emissividade do quartzo e a banda 12, 

centralizada em 9.000 nm, cobre uma região com baixa emissividade de quartzo e alta 

emissividade de alguns argilominerais como caulinita. Assim, os dados de normalização das 

bandas foram adicionados como variável preditora nas estratégias (MIR_ASTER e ASTER) 

para a quantificação dos atributos do solo em estudo (Tabela 4).  

Os resultados com a normalização das bandas mostraram melhoria nos modelos de 

validação de areia total na estratégia MIR_ASTER com valores de R2 e RPIQ de 0,60 e 1,78, 

respectivamente (Tabela 4). Argila apresentou  R2 de 0,71 e RPIQ de 3,43. Para CO os 

resultados foram mantidos constantes. Finalmente para a fração areia fina nas duas 

estratégias os valores de RMSE e R2 aumentaram. 

 

Tabela 4. Resultados de calibração e validação de modelos de regressão de mínimos quadrados 
parciais PLSR com a normalização das bandas 12 e 13 para a predição de atributos do solo: areia 
total, areia fina, areia grossa, CO, e argila. 

a
 Raiz do erro quadrático médio (%) e b Razão de desempenho para intervalo interquartil. 

 

Estratégia Calibração  Validação 

RMSEa RPIQb 𝐑𝟐 RMSEa RPIQb       𝐑𝟐 

 Areia Total      
MIR_ASTER 13.45 2.28 0.71 17.33 1.78 0.60 

ASTER 20.6 1.54 0.32 20.04 1.58 0.31 
 Areia Fina      

MIR_ASTER 9.89 2.22 0.66 12.44 1.77 0.50 
ASTER 15.2 1.45 0.19 14.68 1.51 0.24 

 Areia Grosa      
MIR_ASTER 9.88 1.08 0.57 10.78 1.10 0.41 

ASTER 12.5 1.04 0.31  12.84 1.02 0.14 
 Carbono       

MIR_ASTER 0.32 1.48 0.28  0.26 1.80 0.37 
ASTER 0.35 0.03 0.16  0.30 1.52 0.13 

 Argila       
MIR_ASTER 8.58 3.43 0.70  8.68 3.43 0.71 

ASTER 13.39 1.86 0.25  14.5 1.8 0.18 
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4. CONCLUSÕES 

1. Dados de reflectância na região do MIR foram eficientes na discriminação das 

amostras por grupo textural. As classes texturais, avaliadas em sensor de laboratório, 

foram diferenciadas quanto as absorções (MIR) e picos em bandas específicas (TIR). 

2. Os dados de laboratório foram imprescindíveis no entendimento e comprovação da 

assertividade das curvas de solo obtidas via satélite.  

3. Especificamente em relação ao termal, as classes texturais apresentaram influência 

no comportamento das curvas espectrais. A emissividade diminuiu na medida em 

que as amostras eram mais arenosas.  

4. Comparativamente, os dados em laboratório mostram-se mais eficazes na detecção e 

quantificação dos atributos analisados. 
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